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Francês 

EXPECTATIVAS DE RESPOSTAS 

 
 
Questão 1 

 
COMPETÊNCIA: Analisar e compreender textos (em língua estrangeira) relacionando-os com 

suas condições de produção, circulação e recepção.  

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Identificar os procedimentos linguístico-discursivos 

relacionando seu emprego com a situação comunicativa.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Compreensão dos aspectos linguísticos da língua estrangeira. 

Organização da macroestrutura semântica e articulação entre idéias e proposições (relações 

lógico-semânticas) com vistas à compreensão textual.  

 

RESPOSTAS  

 

A iniciativa Yasuni é um projeto ecológico que se dispõe, em nome da preservação do meio 

ambiente, a renunciar à exploração comercial da jazida de petróleo descoberta  no sub-solo da 

maior reserva verde mundial, a Floresta Amazônica, em meio a uma parte da mata ainda 

selvagem e intocada. A área onde foi descoberta a jazida de petróleo é considerada um pulmão 

verde para o planeta e integra o Parque Nacional Yasuni.  

 

 

 

 

 

Questão 2 
 

COMPETÊNCIA: Analisar e compreender textos (em língua estrangeira) relacionando-os com 

suas condições de produção, circulação e recepção.  

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Identificar os procedimentos linguístico-discursivos 

relacionando seu emprego com a situação comunicativa. 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Compreensão dos aspectos linguísticos da língua estrangeira. 

Organização da macroestrutura semântica e articulação entre idéias e proposições (relações 

lógico-semânticas) com vistas à compreensão textual.  

 

RESPOSTAS  

 
A) O governo equatoriano pede à comunidade internacional uma contrapartida financeira 

equivalente à metade do lucro que o país poderia obter com a exploração petrolífera 
(aproximadamente 6 bilhões de euros) para manter o Parque Yasuni  preservado.  

B) O governo equatoriano alega como principal motivo para tal pedido, a necessidade da 
comunidade internacional assumir uma responsabilidade compartilhada na preservação do 
planeta e arcar financeiramente, portanto, com os gastos necessários para promover essa 
preservação. 

 
 
 
 
 
 



Questão 3 
 

COMPETÊNCIA: Analisar e compreender textos (em língua estrangeira) relacionando-os com 

suas condições de produção, circulação e recepção.  

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Identificar os procedimentos linguístico-discursivos 

relacionando seu emprego com a situação comunicativa.  

 

CONTEÚDO CONCEITUAL: Compreensão dos aspectos linguísticos da língua estrangeira. 

Organização da macroestrutura semântica e articulação entre idéias e proposições (relações 

lógico-semânticas) com vistas à compreensão textual.  

 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

A) A proposta do presidente Rafael Correa é a de que a comunidade internacional deposite em 

uma conta bloqueada, como contrapartida financeira à preservação ecológica da área da 

jazida petrolífera, aproximadamente 275 milhões de euros durante um período de de z anos, 

Os juros produzidos por esse montante seriam usados pelo Equador para os investimentos 

no parque Yasuni. 

B) Os recursos seriam aplicados em quatro frentes:  

Energias renováveis 

Conservação das zonas protegidas 

Reflorestamento 

Desenvolvimento sustentável da Amazônia 

 

 

 

 

Questão 4 
 
COMPETÊNCIA: Analisar e compreender textos (em língua estrangeira) relacionando-os com 

suas condições de produção, circulação e recepção.  

HABILIDADE/SUB-HABILIDADE: Identificar os procedimentos linguístico-discursivos 

relacionando seu emprego com a situação comunicativa.  

CONTEÚDO CONCEITUAL: Compreensão dos aspectos linguísticos da língua estrangeira. 

Organização da macroestrutura semântica e articulação entre idéias e proposições (relações 

lógico-semânticas) com vistas à compreensão textual.  

 

 

RESPOSTAS  

A) O projeto despertou o interesse da Alemanha, da Bélgica, da Espanha, da Suíça e da 
França e até mesmo de países como a Turquia e o Iran.  

B) O governo justifica que este é o projeto mais concreto e inovador, atualmente, para lutar 
contra o aquecimento global.  

 

 

 

 

 

 


